
 
Boda Község Önkormányzata 

Állás pályázatot hirdet 
 

EFOP-3.7.3-16-2017-00145 azonosítószámú projekt 
keretén belül Szakmai vezető munkakör betöltésére 

 
A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 
2019.06.01-2021.06.30. (25 hónap) 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Baranya megye, Boda  
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:  
 A projekt szakmai programjának összeállítása, megvalósulásának felügyelete 
 A pályázatban foglalt szakmai tevékenységek átvizsgálása, naprakész információval való rendelkezés a 

megvalósításukat illetően. 
 Beszámoló készítése az elvégzett feladatok megvalósulásáról 
 Folyamatos kommunikáció a szakmai megvalósítókkal, előadók, szakemberekkel való kapcsolattartás a 

tanulási foglalkozások megvalósítása érdekében 
 A tanulási foglalkozások szervezése, egyeztetése, helyszín, eszköz és anyagszükséglet biztosítása. 
 A tanulási foglalkozások megvalósításáért felelős személy, így a programokba való bevont személyek 

megjelenésének elősegítése is. Amennyiben egy bevont személy lemorzsolódik a tanulási foglalkozásból 
a szakmai vezető felelőssége, hogy másik jelentkezőt keressen legfeljebb 20 napos határidővel, és 
bevonja őt a programba, minden segítséget biztosítva számára. 

 A tanulási foglalkozásokon való jelenléti ív vezetése, ESZA kérdőív kitöltésében segítség nyújtás/ 
aláíratása. Amennyiben releváns nyilatkozatok bekérése, aláíratása. Fotódokumentáció készítése. 

 Projekt dosszié és egyéb nyilvántartások és adminisztratív feladatok elvégzése teljes felelősséggel, 
 a projektben való felelős projektmenedzserrel, valamint a munkaadó önkormányzat polgármesterével 

való kapcsolattartás, a tanulási programok megvalósulásáról folyamatos tájékoztatás adása, a kért 
dokumentumok és egyéb teendők elvégzése, megjelölt határidőre való továbbítása. 

 
Pályázati feltételek:  
• 3 év releváns szakmai tapasztalat, (pályázatokban való munkatapasztalat előnyt jelent) 
• Pedagógiai vagy szociális területen szerzett felsőfokú végzettség  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
• EUROPASS szakmai önéletrajz,  
• motivációs levél (max 1 oldal)  
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok),  
• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2019. június 01-től betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a prof.p.julia@gmail.com e-mail címen kaphat. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
elektronikus úton, az alábbi e-mailcímekre várjuk: 
polgarmester@bodakozseg.hu és prof.p.julia@gmail.com 
Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a projekt azonosítóját és a munkakör megnevezését: EFOP-3.7.3-
16-2017-00145 Szakmai vezető állás 
A pályázatok értékelését követően a jelentkező személyes meghallgatására kerülhet sor. A személyes 
meghallgatás alapján születik döntés az állás betöltéséről.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31. 


